Ett par vandringstips:
Endast fantasin sätter gränser när det gäller att med hjälp
av andra stigar och vägar skapa sina egna vandringsslingor längs Gästrikeleden. Här är två tips:

Kungshögsslingan, 16 km
Detta är en lämplig dagstur genom ett kuperat skogslandskap i
den sydvästra delen av Gästrikland. Flera gamla fäbodställen
passeras.
Kungshögshällarnas naturreservat består fina vackra hällmarker med gammal tallskog. Här finns även ett utsiktstorn.
Slingan passerar dessutom Bårhällarna med märkliga stenskulpturer.
Förslag på start och slutpunkt är Ulvkisbosjön.

Välkommen ut på Gästrikeleden!
Gästrikeleden tar dig runt i Gästriklands natur och kulturhistoria. Här utmed den södra delen upplever du exempelvis Dalälvens generösa natur med flera naturreservat och Färnebofjärdens
Nationalpark. Och längs hela leden ser du spår av järnhanteringens betydelse för denna del av landet. Du får se att begreppet
Järnriket Gästrikland
verkligen är befogat.

27 mil markerad vandringsled
runt Gästrikland
+ anslutnings- och tvärleder

Att vandra i naturen ger
dubbel positiv verkan.
Längs Gästrikeleden
upplever du intressanta
och avstressande möten
med natur- och kulturmiljöer. Samtidigt får du
röra på dig och får motion.
Den folder du nu håller i
handen är en i en serie på
fyra som täcker hela
Gästrikeleden inklusive
tvärleder och anslutningsleder. Foldrarna
finns även som pdf-dokument på gästrikekommunernas hemsidor och på www.gastrikland.com.

Kratte Masugn
Vid Kratte Masugn finns iordningställda naturstigar och
mindre skogsvägar som ger
dig möjligheter att göra dina
egna vandringsslingor i en
gammal och intressant
järnbruksmiljö med många
spår från den aktiva epoken.

Kapellet vid Kratte Masugn.

Tips på kartor: På Fritidskarta Gästrikland, som utgivits av
gästrikekommunerna tillsammans, finns hela leden med. Skala
1:90 000.
Ett annat alternativ är att göra en utskrift av en karta från
Internet. Under ”Kartor” på www.eniro.se kan du enkelt välja
vilken del av leden du vill skriva ut.

Kontakt:
Gävle kommun
Kultur & Fritid
026-17 80 00

Hofors kommun
0290-290 00

Ockelbo kommun
0297-555 00

Sandvikens kommun
Kultur & Fritid
026-24 00 00

Gästrikland Turism
026-66 00 26
www.gastrikland.com
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Stenskulptur vid Bårhällarna.

1. Hemlingby, (Gävle) - Gysinge, (Sandviken)

2. GYSINGE - HOFORS
(Sandviken)

3. Hofors - Rönnåsen, (Ockelbo)
4. Rönnåsen, (Ockelbo) - Hemlingby, (Gävle)

6. Gjusberget ger dig en fin utsikt. Alldeles intill ligger naturreservatet Köpmanmossen.
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GYSINGE - HOFORS

7. På stranden av Stillaren står fortfarande Storlinden kvar. Den är över 200 år gammal.
8. Slagghögarna vittnar om att Skommarhyttan var en av bygdens främsta
hyttor. Ruinen av masugnen finns kvar.
9. Bodåsdalen är 10 kilometer lång. På hösten drar många
flyttfågelsträck fram genom dalen.

1. I Gysinge finns en unik och välbevarad
bruksmiljö med anor från 1600-talet.
Den gamla stallbyggnaden på bruket
rymmer idag Naturum Färnebofjärden. Där
finner du information om naturen längs
Dalälven i allmänhet och om Färnebofjärdens
Nationalpark i synnerhet.
Väster om Gysinge har Gästrikeleden fått
en ny sträckning närmare älven och inom
nationalparken.

10. Kratte Masugn anlades under 1670-talet. Här finns
flera naturstigar med många sevärdheter. Idag är Kratte
Masugn en konferensanläggning.
11. Vid Gropbacka finns lämningar av
järnmalms- och kalkbrytning. Här finns
Skommarhyttan
också stugan som poeten och författaren
Erik Axel Karlfeldt satt och diktade i.
Gropbacka är ursprungligen ett gammalt soldattorp.

2. Koversta gammelby är en unik
bevarad liten by som omnämndes redan 1362.
Byn ägs och vårdas omsorgsfullt av Föreningen
för hembygdsvård i Österfärnebo. Sommartid är
stugorna öppen för besök och då
finns möjlighet att köpa fika i
Mellangården.

12. Knivåsberget sticker upp 250 m.ö.h. Storslagen utsikt över
norrlandsterrängen och den lilla sjön Oxögat.
13. Hammaren vid Stenshyttan stannade på 1850-talet. Rester från
järnhanteringen finns kvar längs bäcken från Dammsjön
14. Toppen av Fjällberget ligger strax över den högsta kustlinjen.
Här har IK Sport sin klubbstuga. På 1800-talet bröts silver i berget.

3. Kungshögsleden tar dig
till Kungshögshällarna. Från
tornet på toppen får du en fin utsikt
över skogslandskapet.
Kratte Masugn
4. Sjöängen vid Ulvkisbosjön är en intressant växtlokal
med enbackar och fuktängar runt om de bäckar som korsar
området. Kommer du vid rätt tid kan du beskåda olika orkidéarter i området.
5. Här går leden genom lämningarna av Oppsjö bruk. På
1670-talet startade tillverkning av plåt i
hammaren på platsen. Du passerar även den
fina badplatsen vid Oppsjön. Bruksleden
ansluter till Gästrikeleden alldeles söder om
Oppsjön.

Storlinden vid Stillbo

Färnebofjärdens
Nationalpark
Där hammaren i
Oppsjö en gång fanns.
Koversta gammelby.

